
 
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                                  Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 

Mesto Nová Dubnica 
Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

IČO:  00317586 
DIČ:  2020610955 
E-mail:  msu@novadubnica.sk 

 

 
 
 
všetkým záujemcom 
 

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo        Vybavuje/linka   Nová Dubnica 

            VO/ZNH/3/2019             Ing. Lackovičová / 042 / 443 34 84    23.10.2019 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky. 
 

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 00317586, ako verejný 
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 
117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky (dodanie tovaru): 

„Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa  
Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok“ 

Identifikácia projektu: 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry 

Špecifický cieľ:  2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 
Kód ITMS2014+: 302020J392 
Názov projektu:  Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. 

Kráľa Nová Dubnica 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Nová Dubnica 
Sídlo:    Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Marušinec, primátor mesta 
IČO:    00317586 
DIČ:    2020610955 
Tel.:    042 / 443 34 84 
Fax:    - - - 
E-mail:    msu@novadubnica.sk 
Internetová stránka:  www.novadubnica.sk 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK32 0200 0000 0000 1992 6372 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuku prosíme doručiť poštou na poštovú adresu (sídlo) 
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, resp. osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa 
uvedenú v bode 1. 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Eva Lackovičová, Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad 
Nová Dubnica, prednostka, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, tel. 042 / 443 34 84, e-mail: 
lackovicova@novadubnica.sk. 

mailto:msu@novadubnica.sk
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4. Predmet obstarávania: Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole 
J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok. 
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku didaktických pomôcok do ZŠ J. 
Kráľa Nová Dubnica, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie 
projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru v rámci obstarania didaktických pomôcok v rámci akcie - 
Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica. Rozsah 
predmetu zákazky a technické špecifikácie dodávaného tovaru sú uvedené v priloženom zozname 
dodávaného tovaru (Príloha č. 1 tejto výzvy). 
Spoločný slovník obstarávania: CPV - 39162200-7. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva (vzor kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá s víťazným uchádzačom, je obsahom Prílohy č. 
3 tejto výzvy). 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania: Rozsah predmetu zákazky a technické 
špecifikácie dodávaného tovaru sú uvedené v priloženom zozname dodávaného tovaru (Príloha 1). 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle § 6 zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na: 66 198,56,-EUR bez DPH. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Lehota dodania tovaru: do 90 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 
Miesto dodania tovaru: Mesto Nová Dubnica, Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica, 
NUTS kód: SK 022 – Trenčiansky kraj. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 90 dní od 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy – Príloha 
č. 1 až 3. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program. 

12. Lehota na predloženie ponuky: Uchádzači môžu svoju ponuku predložiť najneskôr do 12.11.2019 do 
09:00 hod na miesto a spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do 
vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačom neotvorené. 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Najnižšia 
cena spolu s DPH. Verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní vyberie ako úspešnú ponuku 
uchádzača s najnižšou cenou s DPH, s ktorým uzavrie kúpnu zmluvu. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo 
účtu a kontaktná osoba, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a stanovenie predpokladanej 
hodnoty zákazky: Uchádzač predloží vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2: „Návrh na 
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“ tejto Výzvy. Uchádzač vyplní príslušný formulár podľa 
toho, či je, alebo nie je platcom DPH. 
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c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný 
obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádzač preukáže, že je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (postačuje 
fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov). 

d. Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný 
obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v predmetnom verejnom obstarávaní nie je 
v konflikte záujmov. 

e. Kúpna zmluva. Uchádzač predloží podpísaný návrh Kúpnej zmluvy (Príloha 3 tejto Výzvy), 
upravený na vynechaných miestach na základe predkladaného návrhu uchádzača na plnenie 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom v súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy 
zmluvy: 
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Identifikačné údaje predmetu zmluvy a presné technické špecifikácie 
dodávaného tovaru - špecifikácia predmetu zmluvy, kde pri každej položke uchádzač uvedie 
špecifikáciu ponúkaného tovaru a jeho obchodný názov. 
Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy: Rozpočet - Kalkulácia ceny, jednotkové ceny dodávaného tovaru. 
 
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom 
jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí 
rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty 
preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 
V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne preloží uchádzač ponuku v 
neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v 
bode 1 tejto Výzvy aj nápis: „Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v 
Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor 
didaktických pomôcok – NEOTVÁRAŤ“. 
 

16. Otváranie ponúk: Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 12 
tejto Výzvy budú otvorené dňa 12.11.2019 o 10.00 hod. 

Miesto otvárania ponúk: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 
Nová Dubnica, zasadacia miestnosť mesta, prízemie. 

17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí 
neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy 
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených 
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2020. 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami a uchádzačmi a miesto pre poskytnutie vysvetľujúcich 
informácií: 
Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. 
Ing. Eva Lackovičová, Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad Nová Dubnica, prednostka, Trenčianska 
45/41, 018 51 Nová Dubnica, tel. 042 / 443 34 84, e-mail: lackovicova@novadubnica.sk. 
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
a) Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
- cena bude stanovená v € bez DPH, ak je záujemca platcom DPH, uvedie DPH a cenu spolu aj s DPH. 
- ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH v ponuke upozorní. 
b) Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá 
možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej častí. 
c) Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné 
riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. Výlučne v prípade, ak technickú 
špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne a preto sa 
verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný 
tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií. 
d) Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Kúpna zmluva: Skupina 
dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne. 
 

 
 
V Novej Dubnici, dňa 23.10.2019. 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 

Ing. Peter MARUŠINEC 
primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Zoznam dodávaného tovaru 
Príloha č. 2 – Formulár „Návrh na plnenie kritéria“ 
Príloha č. 3 – Vzor kúpnej zmluvy 
  



 

 
 

 

Príloha 1. 
 

Zoznam dodávaného tovaru. 
 
 

Akcia: Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. 
Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok 
 
 

A. Fyzikálna učebňa 
 

0 1 2 3 4 

PČ 
NÁZOV 

POLOŽKY 
OPIS / ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

SKUPINA 
VÝDAVKU V 
ROZPOČTE 
PROJEKTU 

MNOŽSTVO 

1 
Učiteľská 
mechanická sada 

Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty, ktoré sú 
využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 
komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z 
mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty 
a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, 
pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, 
Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a 
jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, 
pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty 
sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť 
pokusy na magnetickej tabuli. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

2 Hydraulický lis 
2 injekčné striekačky 2 ml a 20 ml sú prepojené krátkou 
PVC hadicou. Piesty a povrchy oboch striekačiek majú 
rôzny Ø. Jednotlivé časti sú upevnené v plastovom bloku.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

3 Kalorimeter 
Pre určenie mernej tepelnej kapacity pevných a kvapalných 
látok, tepelných účinkov elektrického prúdu a tepla 
potrebného k topeniu a vyparovaniu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

4 
Kompletná 
magnetická 
optická sada 

Táto sada bola vyvinutá pre jednoduché znázornenie 
základov geometrickej optiky. 
Základný prístroj je diódový laser s 5 nezávislými laserovými 
diódami poskytujúcimi veľmi ostré a jasné lúče, viac 
možností použitia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

5 
Učiteľská sada 
Optika 

Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov. Zloženie 
súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky 
fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické 
hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, 
sadu RGB filtrov, difrakčná mriežka) sadu 7 ks 
laminovaných pracovných listov magnetických, formát A3 s 
popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v 
slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s 
opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 
nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných 
čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC 
prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové 
lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa 
STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodané 
vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými 
hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x 
zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, 
umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode 
hranolom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

6 
Žiacka edukačná 
sada Elektrina 

Žiacka sada určená pre skupinu žiakov využiteľná s 
interfejsom, obsahuje 10 komponentov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

6 



 

 
 

7 
Analógový 
multimeter 

Analógový multimeter so stupnicou 75 mm so zrkadlom, 
meracím ústrojím s otočnou cievkou uloženým na hrotoch a 
s centrálnym prepínačom rozsahu pre jednoduchú obsluhu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

8 Elektroskop 

Veľmi veľký model s kondenzátorovými doštičkami pre 
názorné pokusy na témy "Elektrický náboj". Priemer kruhu: 
150 mm, 
4mm bezpečnostné zdierky pre uzemnenie skrine. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

9 
Sada objem a 
hmotnosť 

Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s 
interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov z 
rozsahu 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 1x 
balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, 
materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x 
balenie 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty 
vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 
mm.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

9 

10 
Ručná výveva s 
príslušenstvom 

Školská edukačná súprava pre pokusy vo vákuu. Súprava 
obsahuje 10 častí, vrátane ručnej vývevy a je dodávaná v 
prenosnom obale. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

2 

11 
Súprava kladiek s 
príslušenstvom 

Sada kladiek obsahuje súpravu kovových kladiek na 
stojane, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory a 
obsahujú: oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 
1 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu skrutku, 1ks 
stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia 
kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 
10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g) 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

12 
Sada pre 
termodynamiku s 
príslušenstvom 

Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butánový 
plynový horák s ventilovou náhradnou náplňou s 230 g 
propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 
ks Joulového kalorimetra a 2 ks laboratórnych teplomerov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

13 
Edukačná sada 
Magnetizmus 

Súprava obsahuje 24 rôznych súčastí: ružicu kompasu, 
magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné 
piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, 
kyvadlo, trecie tyče. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

14 
Učiteľská 
termodynamická 
sada 

Učiteľská termodynamická sada vrátane statívového stojana 
je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 
komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na 
šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, 
bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu 
kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, 
zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, 
prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty 
na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, 
pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské 
teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

15 
Žiacky prídavný 
transformátor 

Úsporná sada so 4 cievkami a jadrom tvaru U  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

16 
Sada senzorov 
pre fyziku 

Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát 
obsahuje tieto senzory: 4 x sada prepojovacích káblikov (1 
sada 4ks), 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks 
senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 
1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks 
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor 
teploty (termočlánok), 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor 
magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor 
rádioaktívneho žiarenia, 1 ks senzor zvuku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

17 
Súprava Optika - 
žiak 

Sada žiackych optických súprav určených pre 4 žiakov 
obsahuje 2 sady po 19 komponentoch. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 



 

 
 

18 
Vodič s 
banánikom 2mm, 
25 cm 

Napätie max. 30 V AC / 60 V DC , čierny, 10 ks v balení. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

19 
Vodič s 
banánikom 2 mm, 
50 cm 

Napätie max. 30 V AC / 60 V DC , čierny, 10 ks v balení. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

20 
Univerzálny zdroj 
napätia 0-260V 

Univerzálny prístroj s transformátorom pre variabilné 
výstupné napätie od 0 V do 260 V AC/3 A. Ďalší 
transformátor dodáva stabilné výstupné napätie 230 V AC/2 
A. Výstupy striedavého napätia sú k dispozícii na zásuvkách 
s ochranným kontaktom. Zásuvky sú galvanicky oddelené 
od siete medzi sebou. 
K zobrazeniu výstupných hodnôt slúži 4 digitálne LCD 
displeje na čelnom paneli. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

21 
Stabilizovaný 
laboratórny 
sieťový zdroj 

Kompaktný design pre žiacke cvičenia, spoľahlivosť, 
odolnosť proti skratu, s ochranou proti preťaženiu. 
Zobrazenie prúdu a napätia s analógovým zobrazením. 
Plynule nastaviteľné výstupné napätie 0 - 15 V / 0-2 A v 
trvalej prevádzke.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

22 
Učiteľská 
elektromagnetická 
sada 

Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s 
interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a 
umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, 
elektrostatiky a magnetizmu 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

23 

Multifunkčný 
model 
mechanického 
auta. 

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov 
mechaniky. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

2 

24 
Stabilizovaný 
zdroj napätia 1-
32V/20 DC 

Plynule meniteľné výstupné napätie od 1 V do 32V pri 20A 
DC 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

4 

25 
Prístroj na výrobu 
vysokého DC 
napätia 

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri 
elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj 
manuálny.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

26 
Sada senzorov 
pre fyziku - žiak 

Sada senzorov fyzika - žiak - sada je kompatibilná s 
interfejsom na zber dár. Sada obsahuje tieto senzory: 2 x 
sada prepojovacích káblikov (1 sada 4ks), 1 ks žiacky 
senzor prúdu (do 12,5 mA), 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks 
senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks 
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor 
teploty (termočlánok), 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks 
optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4 
žiakov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

4 

27 
Interfejs na zber 
dát s 
príslušenstvom 

Merací panel pre učiteľa kompatibilný so sadou senzorov 
pre fyziku - učiteľ. Merací panel obsahuje 3 ks základných 
senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor 
napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má 
zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre 
učiteľa je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na 
online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych 
charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané 
veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v 
meracom paneli, na monitore počítača alebo na 
interaktívnej tabuli. Vrátane príslušného softvéru. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

28 
Učiteľská sada na 
miešanie farieb 

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a 
základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou 
LED diód.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

29 
Kvapalinový 
baroskop s 
príslušenstvom 

Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. 
Balenie obsahuje senzor, s priemerom 50 mm, otočný okolo 
svojej osi, upevnený na stojane, plastovú tyč s dielikmi po 
50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm, na podstavci, s 
vodným stĺpcom do 200 mm, tlakomer s vodnou náplňou a 
kadičku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 



 

 
 

 
B. Biologicko-chemická učebňa 
 

0 1 2 3 4 

P
Č 

NÁZOV 
POLOŽKY 

OPIS / ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
SKUPINA VÝDAVKU 

V ROZPOČTE 
PROJEKTU 

MNOŽSTVO 

1 
Digitálny 
mikroskop 

Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným 
CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, 
Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, 
Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív 
DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné 
zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, 
Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s 
kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC 
pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s 
pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

2 Žiacky mikroskop 
40 - 400 x 
Didaktický názorný prístroj, vyrobený špeciálne pre výuku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

3 Digitálny tlakomer 
Obsahuje najmodernejšie senzory a indikátory zaisťujúce 
presné a spoľahlivé meranie krvného tlaku. Automatický 
tlakomer na pažu, ovládanie jedným tlačidlom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

4 
Spirometer + 
náustky na 
spirometer 

Zjednodušený spirometer pre jednoduchú spirometriu. 
Môže byť použitý ako samostatný prenosný spirometer 
alebo ho možno pripojiť k PC pomocou USB. 
Jednorazové náustky na spirometer, minimálne 30 ks. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

5 Fonendoskop 

Fonendoskop obojstranný je jeden z prístrojov pre 
posluchové vyšetrenie organizmu priamou metódou. 
Taktiež sa používa pri meraní krvného tlaku ako 
posluchová pomôcka. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

6 
Sada lúp pre 
pozorovanie 
prírody 

Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu 4 žiakov. 
Jedna sada obsahuje 4 ks lúp, s dvojnásobným 
zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na 
vetranie, s priemerom 50 mm. na pozorovanie drobného 
hmyzu, rastlín a hornín.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

7 
Stredná ľudská 
kostra 

Model ľudskej kostry - stredná veľkosť, so znázornením 
200 kostí, ruky a nohy sú pohyblivé. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

8 
Veľká ľudská 
kostra 

Model ľudskej kostry - veľká 176 cm, pohyblivé končatiny, 
pohyblivá lebka a chrbtica. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

9 Malý ľudský trup Model ľudského trupu 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

10 Oblička 

Model ukazuje obličku s nadobličkou, obličkové a 
nadobličkové cievy a hornú časť močovodu. Prednú 
polovicu možno vybrať a pozrieť sa na cortex medulla, 
cievy a obličkovú panvičku. Na odnímateľnom stojane. 
Rozmery: 20x12x12 cm 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

11 
Séria priebehu 
tehotenstva 

Modely ukazujú vývoj maternice a ľudského plodu počas 
tehotenstva 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 



 

 
 

12 Model meiózy 
Model ukazuje 10 štádií meiózy na príklade typickej bunky 
cicavca v cca 10 000 násobnom zväčšení. Názorná 
pomôcka pre pochopenie redukčného delenia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

13 Model mitózy 
Model ukazuje 9 štádií mitózy na príklade typickej bunky 
cicavca v cca 10 000 násobnom zväčšení. Názorná 
pomôcka pre pochopenie bunkového delenia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

14 
Usadeniny 
dechtu za jeden 
rok - model 

Zapečatená nádoba určená pre názornú ukážku, 
predstavuje množstvo karcinogénnej tekutiny, ktorú 
absorbuje fajčiar do pľúc v priebehu jedného roka.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

15 Model pľúc Model pľúc. Rozmery: 36 x 20 x 9 cm, 7 častí 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

16 
Krvný obeh-
funkčný model 

Demonštruje krvný obeh v Ľudskom tele. Znázornené sú 
srdce, dva pľúcne laloky, tepna a dutá žila a tiež systém 
kapilár v tele. Pomocou dvoch striedavo aktivovaných 
čerpacích balónikov preteká zafarbená kvapalina artériami 
a žilami. Ukazuje priechod malým a veľkým krvným 
obehom. Žiak pozoruje u elasticky pracujúcich predsiení a 
chlopní ich funkciu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

17 
Okuliare alkohol 
za volantom 

Okuliare, ktorými sa dá ľahko simulovať stav opitosti. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

18 
Zaliata kostra 
hada 

Kostra nejedovatého hada, zaliata v živici. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

19 Kostra vtáka Rozmery s podstavcom: 150 mm x 170 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

20 
Zaliaty preparát 
mozgov 

Porovnanie mozgových štruktúr rôznych organizmov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

21 
Zaliaty preparát 
srdcia 

Porovnanie srdečných štruktúr rôznych organizmov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

22 Fotosyntéza 

Pomocou prístrojovej súpravy je možné pozorovať proces 
fotosyntézy a stanoviť závislosti na intenzite svetla, 
vlnovej dĺžke svetla, obsahu CO2 a iných parametroch. 
Súprava obsahuje: Kadička, 1 l, nálevka, univerzálny 
držiak, 4 záchytné nádoby, 2 gumové zátky, 4 farebné 
filtre, 4 šedé filtre, návod na CDR.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

23 
Osvetľovacie 
zariadenie pre 
fotosyntézu 

Osvetľovacie zariadenie slúžiace ako svetelný zdroj a 
súčasne ako stojan pre prevedenie pokusov ohľadne 
fotosyntézy pomocou prístrojovej súpravy pre fotosyntézu. 
Rozsah dodávky: 
Laboratórna lampa s napájacím zdrojom, trojnožka, 
doštička z plexiskla 150 x 150 x 3 mm, dvojité hrdlo. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 



 

 
 

24 
Mendelova 
genetika - 
dedičnosť 

Praktické cvičenia k Mendelovým zákonom a 
dominantným/rezistívnym dedičným procesom - hra.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

25 
Geologická sada 
hornín a 
minerálov 

Zbierka zložená z troch sád hornín a minerálov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

26 
Malá Mohsova 
stupnica tvrdosti 

Zbierka minerálov podľa tvrdosti 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

27 
ŽES súprava - 
vietor a počasie 

Súprava umožňuje pracovať až šiestim skupinám žiakov a 
obsahuje pomôcky na vytvorenie mobilnej meteorologickej 
stanice. Žiaci sa naučia čítať a používať rôzne 
meteorologické symboly používané na oficiálnych mapách 
počasia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

28 Sada preparátov 
Sada obsahuje minimálne 100 ks hotových stálych 
preparátov v drevenej krabičke. Tenké rezy rôznych 
vzoriek. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

29 
Normálna 
histológia človeka 

Veľká špeciálna sada, 100 preparátov ľudských tkanív, 
tekutín, orgánov a pod. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

30 Preparáty - hmyz 
Sada preparátov obsahuje 25 rôznych preparátov a 
dodáva sa s podrobným sprievodným textom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

31 
Digestor 
(vzduchotechnika
) 

Odsávacie zariadenie pre pokusy, s priehľadnou prednou 
a zadnou stenou, posuvné sklo z jednej strany, osvetlenie, 
pripojiteľné k 230V oceľová konštrukcia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

32 
Digitálna váha 
pre učiteľa 
(presnosť 0,01 g) 

Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, 
stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 130x180 mm, 
hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, 
librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg 
závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 
110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. 
Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení 
(1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x 
závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

33 
Digitálna váha - 
žiak (presnosť 
0,1 g) 

Sada 2ks digitálnych váh pre skupinu 4 žiakov. Váhy sú 
váživosťou 2000g a presnosťou 0,1g majú jednoduchú 
obsluhu so štyrmi tlačidlami, rýchlu samokalibráciu po 
zapnutí, funkciu Tara a tiež funkciu privažovania, funkciu 
počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, 
grain, karát, dobre čitateľný display s modrým 
podsvietením, napájanie batériami (2x AAA batérie v 
balení) resp. pomocou sieťového adaptéra (je v dodávke); 
automatické vypnutie pre predĺženie životnosti batérií. 
Obsahuje dva ochranné kryty, súčasne použiteľné ako 
misky na váženie. Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 
94 mm. Miska váhy, malá: 100 x 105 x 8 mm; Miska váhy, 
veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrysové rozmery: 125 x 105 
x 17 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 



 

 
 

34 
Prístroj na 
určenie pH s 
príslušenstvom 

Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so 
zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 14 pH, 
rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-
bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), 
náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho 
merania. Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 mL pufru pH 
4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20 mL 
čistiaceho roztoku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

35 
Digitálny 
teplomer 

Bezkontaktný teplomer s výsledkom merania do 1 
sekundy s presnosťou 0,2 °C  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

36 

Sada 
laboratórnych 
stojanov s 
príslušenstvom 

Sada 2ks laboratórnych stojanov s príslušenstvom. Každý 
laboratórny stojan obsahuje: dosku s tyčou750mm, 1ks 
kruh na varenie pr. 130mm, 1ks kruh na varenie pr. 
100mm, 1ks kruh na varenie pr. 70mm, 1ks držiak na 
chladič veľký, 2ks držiak bez svorky, 6ks krížová svorka a 
sieť nad kahan s keramickým stredom. Sada max. pre 4 
žiakov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

37 
Sada chemických 
kahanov s 
príslušenstvom 

Sada 2 ks sklenených liehových kahanov s 
príslušenstvom pre skupinu 4 žiakov. Sada obsahuje: 2 ks 
liehový kahan s kapacitou 250ml, hrúbkou skla 1,8 mm,2 
ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 2ks 
balenie 250 ml liehu na horenie.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

38 

Sada 
laboratórneho 
skla a 
laboratórnych 
pomôcok pre 
skupinu žiakov 

Sada pre skupinu 4 žiakov pre prácu v biochemickej 
učebni. Sada obsahuje : 4x kadička vysoká s výlevkou 
400ml, 2x kadička nízka s výlevkou 150ml, 2x kadička 
vysoká s výlevkou 250ml, 4x banka kužeľová úzkohrdlá 
250 ml, 4x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 4x 
skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým 
okrajom, 4x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s 
vyhrnutým okrajom,2x pipeta delená 10 ml, 4x miska 
Petriho sklenená 90 mm, 4x valec odmerný vysoký 250 
ml, 2x lievik, 2 ks byreta objem 25 ml, 4x sklená tyčinka, 
2x stojan na 10 skúmaviek, 6x rôzne držiaky, 16x kadička 
vysoká s výlevkou 400ml, 16x kadička nízka s výlevkou 
150ml, 16x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 16x banka 
kužeľová úzkohrdlá 250 ml, 16x skúmavka s guľatým 
dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 16x skúmavka 
s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 16x 
pipeta delená 10 ml, 16x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 
16x valec odmerný vysoký 250 ml, 16x lievik, 16x sklená 
tyčinka, 16x stojan na 10 skúmaviek, 16x tri rôzne držiaky.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

39 
Súbor filtračného 
materiálu 

Skupinová sada filtračných materiálov je zložená z 13 
súprav. Každá súprava obsahuje materiál: kvalitatívny 
filtračný papier z bielenej buničiny plošnej hmotnosti 
80g/m4 - archy rozmeru 500 x 500 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

40 
Súbor kefiek na 
čistenie pomôcok 

Skupinová sada kefiek na čistenie chemického sklad je 
zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje: 1x kefka 
na kadičky, 1x kefka na banky, 1x kefka na pipety, 1x 
kefka na skúmavky.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

41 
Sada 3D modelov 
s príslušenstvom 

Sada obsahuje minimálne 1 x interaktívny model atómu, 1 
x anorganická chémia, 1 x organická chémia. Každý 
modelov je z kvalitného odolného plastu, vhodné do 
školského prostredia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

42 
Ekologická sada 
s príslušenstvom 

Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy 
a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše 
životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. 
Súčasťou dodávky je videomanuál pre prácu s 
ekologickým kufríkom.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 



 

 
 

43 
Sada senzorov 
pre biochémiu - 
učiteľ 

Sada senzorov je kompatibilná s interfejsom a softvérom k 
interfejsu, obsahuje min. 6 senzorov pre biochémiu a 
prepojovacie kábliky. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

44 
Destilačný set s 
príslušenstvom 

Vhodný pre všetky obvyklé predvádzané pokusy  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

45 
Prenosné 
chemické 
laboratórium 

Praktické prenosné laboratórium na výučbu chémie na 
min. 40 pokusov v plastovom boxe. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

46 
Žiacky kufrík 
chémia - 
destilácia 

Základná súprava na zostavenie jednoduchej aparatúry 
na oddeľovanie látok od kvapalných zmesí na základe 
rozdielnych teplôt varu. V praktickom plastovom kufríku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

47 

Súbor 
spotrebného 
materiáu a 
vybavenia - žiaci 
- chémia/biológia 

Spotrebný materiál pre skupinu 4 žiakov k pomôckam pre 
učebňu biochémie (filtračný papier, skúmavky s guľatým 
dnom, náhradné činidlá, jódo-škrobový papier reagenčný, 
náhradné knôty do liehového kahana, hadica pryžová 
8/12 mm, skalpel, nožnice, atď). 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

48 
Stojan na sušenie 
chemického skla 

Stojan na sušenie laboratórneho skla a pomôcok má 
kapacitu 55 miest a pozostáva z 2 častí - stojan a miska 
na zachytávanie vody, rozmery stojana (VxDxŠ) 
64x36x14 cm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

2 

49 
Sada tácok s 
príslušenstvom 

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku žiakov obsahuje 4 
ks tácok pre skupinu 4 žiakov v zložení 2 ks s rozmerom 
300x400x40 mm a 2 ks s rozmerom 250x250x40mm, s 
teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou 
pre materiály PS.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

50 
Sada ochranných 
prostriedkov pre 
skupinu žiakov 

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre 
prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje: 4 ks 
ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo 
vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4ks 
ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku 
E166, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi 
vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť M, 
4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického 
prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374, 4ks 
chňapka do silikónová vhodná do chemického prostredia.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

51 
Súbor obrazov na 
biológiu 

Súbor obsahuje min. 4 ks laminovaných obrazov na 
biológiu v SVK jazyku, so závesnými lištami a háčikmi na 
zavesenie. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

52 
Súbor 
nástenných tabúľ 
na chémiu. 

Súbor obsahuje min. 4 ks závesných tabúľ na chémiu v 
SVK jazyku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

 
 
 

 

 

  



 

 
 

 

Príloha č. 2 – Formulár Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 

Predmet zákazky:  

Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa 
Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok 

 
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 00317586 
 
 

Uchádzač (názov, adresa, IČO): .................................................................................... 

 
 
 

 

 

 

Uchádzač je / nie je platiteľ DPH. 

 

 

 

V .............................. dňa ..........................                  ................................................. 
                                                                                 Podpis oprávnenej osoby uchádzača 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Kritérium Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena (EUR) SPOLU  
  



 

 
 

 

Príloha č. 3 – Návrh Kúpnej zmluvy 

 

Kúpna zmluva 
 
uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Zmluvné strany 
 
1. Kupujúci:   Mesto Nová Dubnica 
Sídlo:     Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 
Zastúpenie:    Ing. Peter Marušinec, primátor 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   19926-372 / 0200 
IBAN:    SK32 0200 0000 0000 1992 6372 
IČO:    00317586 
DIČ:    2020610955 
Tel.:    042 / 443 34 84 
Fax:    - - - 
E-mail:    msu@novadubnica.sk  
(ďalej len „Kupujúci”) 
 
 
2. Predávajúci:   
Sídlo:   
Zastúpenie:   
Oprávnený na rokovanie   
-vo veciach technických:   
-vo veciach zmluvných :   
Označenie registra podnikateľa:   
Číslo zápisu:   
Bankové spojenie:   
číslo účtu:   
IBAN:   
IČO:   
DIČ:   
Tel.:   
Fax:   
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len „Predávajúci”) 
 
 

čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1.   Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať 

kupujúcemu tovar (uvedený v ods. 2 tohto článku), ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 
(ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy. 

 
2.   Predávajúci predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva predmet 

kúpy a to tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
3.   Podrobný technický opis predmetu zmluvy s uvedením identifikačných údajov predmetu zmluvy a presných 

technických špecifikácií je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
 
4.   Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu 

cenu. 
 
 
 



 

 
 

 
5.   Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v súlade so súťažnou ponukou, ktorú predložil ako uchádzač 

vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou „ Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne 
v Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok “, 
ktorá je archivovaná u kupujúceho  pod spis. č. VO/ZNH/3/2019. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a 
ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné 
strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy. 

 
 

čl. II 
Kúpna cena 

 
1.   Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
 
1.1. Fyzikálna učebňa – súbor didaktických pomôcok: 
Cena bez DPH:   ......................- €, slovom: ......................... € 
DPH ..... %:   .....................,- €, slovom: ......................... € 
Cena s DPH:  .....................,- €, slovom: ......................... € 
 
1.2. Biologicko-chemická učebňa – súbor didaktických pomôcok: 
Cena bez DPH:   ......................- €, slovom: ......................... € 
DPH ..... %:   .....................,- €, slovom: ......................... € 
Cena s DPH:  .....................,- €, slovom: ......................... € 
 
1.3. Za body 1.1. a 1.2. SPOLU: 
Cena bez DPH:   ......................- €, slovom: ......................... € 
DPH ..... %:   .....................,- €, slovom: ......................... € 
Cena s DPH:  .....................,- €, slovom: ......................... € 
 
 

2.   V kúpnej cene uvedenej v ods. 1 tohto článku je zahrnutá cena transportu predmetu kúpy podľa tejto zmluvy 
do miesta dodania predmetu kúpy ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy 
(napr. doprava tovaru, náklady na zabalenie predmetu kúpy pri doprave, montáž tovaru, materiál potrebný 
k inštalácii zariadení, zaškolenie personálu a pod.). 

 
 

čl. III 
Platobné podmienky 

 
1.  Kúpnu cenu uvedenú v článku II. ods. 1. tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim po dodaní tovaru. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava 
Slovenskej republiky a EÚ. 

 
2.   Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
 
3.   Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy. 

 
 

čl. IV 
Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy 

 
1.   Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy vymedzený v čl. I. tejto zmluvy v termíne do 90 dní 

od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
2.   Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou 

osobou kupujúceho. 
 



 

 
 

3.   Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet 
kúpy vzťahujú. 

 
4.   O prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, 

ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, 
že predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť 
prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, 
nie je kupujúci povinný prevziať predmet kúpy. 

 
5.   Vlastnícke právo k predmetu kúpy nabobudne kupujúci až po tom, keď bude zaplatená celá kúpna cena v 

zmysle čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. 
 
6.   Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy 

v zmysle čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy. 
 
 

čl. V 
Miesto dodania predmetu kúpy 

Miestom dodania predmetu kúpy je: Mesto Nová Dubnica, Základná škola, Ul. Janka Kráľa 1, 018 51 Nová 
Dubnica, NUTS kód: SK 022 – Trenčiansky kraj. 
 
 

čl. VI 
Záručná doba a pozáručný servis 

 
1.   Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2.   Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania predmetu kúpy 

kupujúcemu. 
 
3.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

 
4.   V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci písomne upozorní predávajúceho 

na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci 
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  

 
5.   Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, technicky možnom čase, 

najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie 
reklamácie predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, 
pokiaľ nebude oznámený iný mail). 

 
6.  Kupujúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 2 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde 

k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 
 
7.  V prípade záujmu kupujúceho sa predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet zmluvy aj 

pozáručný servis. 
 
 

čl. VII 
Zmluvné sankcie  

 
1.  V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne, kupujúci má  právo na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania. 
 
2.  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 

% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
3.  V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI. ods. 5 tejto zmluvy predávajúcim má kupujúci nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu 
škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla. 



 

 
 

 
4.  Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak 

reklamované vady predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto zmluvy, resp. v inom 
dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto 
omeškania vznikla. 

 
5.   Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty má predávajúci i kupujúci právo žiadať náhradu škody, 

ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou. 
 
6.  Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku 
zmluvnej pokuty. 

 
7.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 

ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

čl. VIII 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 

predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci: 
a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy o viac ako 5 dní alebo inak prejavuje 

svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,  
b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, 
c) nedodrží kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve, 
d) bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať s odstránením 

reklamovaných vád o viac ako 3 dni oproti termínom uvedeným v čl. VI ods. 5, resp. 6 tejto zmluvy, 
e) predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy. 

 
2. V prípade, že na strane predávajúceho bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac subjektov (členov 

skupiny), každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy spoločne a nerozdielne. 
 
3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný 
obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

3.1. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
3.2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby, 
3.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
3.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
3.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
3.6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
3.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 3.1. až 3.6. v súlade s príslušnými Právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 
 
4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu: 

„Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – 
Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok “ 

 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 

celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry 

Špecifický cieľ:  2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 
Kód ITMS2014+: 302020J392 
Názov projektu:  Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. 

Kráľa Nová Dubnica 
 



 

 
 

 
čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
 
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Mesto Nová Dubnica zverejní na webovom sídle mesta, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník 

zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
 
3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka). 
 
4.  O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nová Dubnica vydá 

účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
 
5.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
6.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží 3 vyhotovenia a Predávajúci 2 

vyhotovenia.  
 
7.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami 

zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
8.  Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich 

zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri Predávajúcom v obchodnom registri a pri 
Kupujúcom v čl. I. tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla 
prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto 
zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte. 

 
 V ................, dňa ................... V Novej Dubnici, dňa ..................... 
 
 
                  Predávajúci:                                                                                    Kupujúci: 
 
 
 
 
 ........................................................... ....................................................... 
       meno, priezvisko, funkcia                                                                                         Ing. Peter Marušinec 
 oprávnenej osoby predávajúceho                                                                                              primátor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy 

 
Identifikačné údaje predmetu zmluvy a presné technické špecifikácie dodávaného tovaru. 
 
Doplní uchádzač. 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy 
 
 
Rozpočet - Kalkulácia ceny, jednotkové ceny dodávaného tovaru. 
 
Doplní uchádzač. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Zoznam dodávaného tovaru. 
 
 

Akcia: Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. 
Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie odborných učební – súbor didaktických pomôcok 
 
 

A. Fyzikálna učebňa 
 

0 1 2 3 4 

PČ 
NÁZOV 

POLOŽKY 
OPIS / ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

SKUPINA 
VÝDAVKU V 
ROZPOČTE 
PROJEKTU 

MNOŽSTVO 

1 
Učiteľská 
mechanická sada 

Učiteľská mechanická sada obsahuje komponenty, ktoré sú 
využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 
komponentov a umožňuje prezentovať 25 experimentov z 
mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty 
a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, 
pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky, 
Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a 
jednoduchých strojov, pevná kladka, pohyblivé kladky, 
pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty 
sú prispôsobené na to, aby z nich bolo možné zostaviť 
pokusy na magnetickej tabuli. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

2 Hydraulický lis 
2 injekčné striekačky 2 ml a 20 ml sú prepojené krátkou 
PVC hadicou. Piesty a povrchy oboch striekačiek majú 
rôzny Ø. Jednotlivé časti sú upevnené v plastovom bloku.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

3 Kalorimeter 
Pre určenie mernej tepelnej kapacity pevných a kvapalných 
látok, tepelných účinkov elektrického prúdu a tepla 
potrebného k topeniu a vyparovaniu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

4 
Kompletná 
magnetická 
optická sada 

Táto sada bola vyvinutá pre jednoduché znázornenie 
základov geometrickej optiky. 
Základný prístroj je diódový laser s 5 nezávislými laserovými 
diódami poskytujúcimi veľmi ostré a jasné lúče, viac 
možností použitia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

5 
Učiteľská sada 
Optika 

Učiteľská optická sada obsahuje 28 komponentov. Zloženie 
súpravy: 15 ks optických komponentov magneticky 
fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické 
hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, 
sadu RGB filtrov, difrakčná mriežka) sadu 7 ks 
laminovaných pracovných listov magnetických, formát A3 s 
popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 úloh v 
slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa formátu A2 s 
opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 
nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných 
čiarových laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC 
prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samostatné čiarové 
lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa 
STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k laserom je dodané 
vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými 
hodnotami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x 
zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja paralelných lúčov, 
umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode 
hranolom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

6 
Žiacka edukačná 
sada Elektrina 

Žiacka sada určená pre skupinu žiakov využiteľná s 
interfejsom, obsahuje 10 komponentov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

6 



 

 
 

7 
Analógový 
multimeter 

Analógový multimeter so stupnicou 75 mm so zrkadlom, 
meracím ústrojím s otočnou cievkou uloženým na hrotoch a 
s centrálnym prepínačom rozsahu pre jednoduchú obsluhu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

8 Elektroskop 

Veľmi veľký model s kondenzátorovými doštičkami pre 
názorné pokusy na témy "Elektrický náboj". Priemer kruhu: 
150 mm, 
4mm bezpečnostné zdierky pre uzemnenie skrine. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

9 
Sada objem a 
hmotnosť 

Sada obsahujúca 17 ks komponentov využiteľných s 
interfejsom na zber dát. Sada obsahuje 7 ks silomerov z 
rozsahu 0,2-100N, materiál plast, kovová pružina, 1x 
balenie 4 ks kovových valcov pre pokusy s hustotou, 
materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm, 1x 
balenie 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty 
vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 
mm.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

9 

10 
Ručná výveva s 
príslušenstvom 

Školská edukačná súprava pre pokusy vo vákuu. Súprava 
obsahuje 10 častí, vrátane ručnej vývevy a je dodávaná v 
prenosnom obale. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

2 

11 
Súprava kladiek s 
príslušenstvom 

Sada kladiek obsahuje súpravu kovových kladiek na 
stojane, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory a 
obsahujú: oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 
1 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu skrutku, 1ks 
stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia 
kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 
10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g) 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

12 
Sada pre 
termodynamiku s 
príslušenstvom 

Sada pre termodynamiku obsahuje 1 ks propan-butánový 
plynový horák s ventilovou náhradnou náplňou s 230 g 
propan-butánovej zmesi EN417 v bezpečnostnej nádržke, 1 
ks Joulového kalorimetra a 2 ks laboratórnych teplomerov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

13 
Edukačná sada 
Magnetizmus 

Súprava obsahuje 24 rôznych súčastí: ružicu kompasu, 
magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné 
piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, 
kyvadlo, trecie tyče. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

14 
Učiteľská 
termodynamická 
sada 

Učiteľská termodynamická sada vrátane statívového stojana 
je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 
komponentov a umožňuje prezentovať tieto experimenty na 
šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, 
bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok, zmena objemu 
kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, 
zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, 
prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty 
na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, 
pevných látok, teplota topenia, chladiaca zmes, skupenské 
teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

15 
Žiacky prídavný 
transformátor 

Úsporná sada so 4 cievkami a jadrom tvaru U  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

16 
Sada senzorov 
pre fyziku 

Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát 
obsahuje tieto senzory: 4 x sada prepojovacích káblikov (1 
sada 4ks), 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks 
senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor vzdialenosti, 
1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks 
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor 
teploty (termočlánok), 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor 
magnetického poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor 
rádioaktívneho žiarenia, 1 ks senzor zvuku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

17 
Súprava Optika - 
žiak 

Sada žiackych optických súprav určených pre 4 žiakov 
obsahuje 2 sady po 19 komponentoch. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 



 

 
 

18 
Vodič s 
banánikom 2mm, 
25 cm 

Napätie max. 30 V AC / 60 V DC , čierny, 10 ks v balení. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

19 
Vodič s 
banánikom 2 mm, 
50 cm 

Napätie max. 30 V AC / 60 V DC , čierny, 10 ks v balení. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

20 
Univerzálny zdroj 
napätia 0-260V 

Univerzálny prístroj s transformátorom pre variabilné 
výstupné napätie od 0 V do 260 V AC/3 A. Ďalší 
transformátor dodáva stabilné výstupné napätie 230 V AC/2 
A. Výstupy striedavého napätia sú k dispozícii na zásuvkách 
s ochranným kontaktom. Zásuvky sú galvanicky oddelené 
od siete medzi sebou. 
K zobrazeniu výstupných hodnôt slúži 4 digitálne LCD 
displeje na čelnom paneli. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

21 
Stabilizovaný 
laboratórny 
sieťový zdroj 

Kompaktný design pre žiacke cvičenia, spoľahlivosť, 
odolnosť proti skratu, s ochranou proti preťaženiu. 
Zobrazenie prúdu a napätia s analógovým zobrazením. 
Plynule nastaviteľné výstupné napätie 0 - 15 V / 0-2 A v 
trvalej prevádzke.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

8 

22 
Učiteľská 
elektromagnetická 
sada 

Učiteľská elektromagnetická sada je využiteľná s 
interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 komponentov a 
umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, 
elektrostatiky a magnetizmu 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

23 

Multifunkčný 
model 
mechanického 
auta. 

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov 
mechaniky. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

2 

24 
Stabilizovaný 
zdroj napätia 1-
32V/20 DC 

Plynule meniteľné výstupné napätie od 1 V do 32V pri 20A 
DC 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

4 

25 
Prístroj na výrobu 
vysokého DC 
napätia 

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri 
elektrostatických pokusoch. Prístroj je elektrický aj 
manuálny.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

26 
Sada senzorov 
pre fyziku - žiak 

Sada senzorov fyzika - žiak - sada je kompatibilná s 
interfejsom na zber dár. Sada obsahuje tieto senzory: 2 x 
sada prepojovacích káblikov (1 sada 4ks), 1 ks žiacky 
senzor prúdu (do 12,5 mA), 1 ks senzor vzdialenosti, 1 ks 
senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks 
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor 
teploty (termočlánok), 1 ks senzor magnetického poľa, 1 ks 
optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4 
žiakov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

4 

27 
Interfejs na zber 
dát s 
príslušenstvom 

Merací panel pre učiteľa kompatibilný so sadou senzorov 
pre fyziku - učiteľ. Merací panel obsahuje 3 ks základných 
senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor 
napätia), 4ks spojovacích káblov pre senzory a má 
zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre 
učiteľa je spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na 
online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych 
charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané 
veličiny je možné zobrazovať a spracovávať priamo v 
meracom paneli, na monitore počítača alebo na 
interaktívnej tabuli. Vrátane príslušného softvéru. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

28 
Učiteľská sada na 
miešanie farieb 

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a 
základných vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou 
LED diód.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 

29 
Kvapalinový 
baroskop s 
príslušenstvom 

Zariadenie slúži na vysvetlenie a meranie tlaku kvapalín. 
Balenie obsahuje senzor, s priemerom 50 mm, otočný okolo 
svojej osi, upevnený na stojane, plastovú tyč s dielikmi po 
50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm, na podstavci, s 
vodným stĺpcom do 200 mm, tlakomer s vodnou náplňou a 
kadičku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory 
hnuteľných vecí 

1 



 

 
 

 
B. Biologicko-chemická učebňa 
 

0 1 2 3 4 

P
Č 

NÁZOV 
POLOŽKY 

OPIS / ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
SKUPINA VÝDAVKU 

V ROZPOČTE 
PROJEKTU 

MNOŽSTVO 

1 
Digitálny 
mikroskop 

Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným 
CMOS senzorom s rozlíšením 1280x1024 pixelov, 
Binokulárna hlavica v 35° uhle s 360° rotáciou, 
Širokouhlový okulár WF10X/18mm, Achromatický objektív 
DIN 4X, 10X, 40X, 100x(olej), Hrubé a jemné 
zaostrovanie, Abbeho kondenzor 1,25 N.A kondenzor, 
Irisová clona s držiakom filtrov, Osvetlenie LED s 
kontrolou intenzity, Napájanie 220V-240V, USB 2.0 PC 
pripojenie, Operačný softvér na spracovanie obrazu s 
pluginovou architektúrou v slovenskom jazyku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

2 Žiacky mikroskop 
40 - 400 x 
Didaktický názorný prístroj, vyrobený špeciálne pre výuku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

3 Digitálny tlakomer 
Obsahuje najmodernejšie senzory a indikátory zaisťujúce 
presné a spoľahlivé meranie krvného tlaku. Automatický 
tlakomer na pažu, ovládanie jedným tlačidlom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

4 
Spirometer + 
náustky na 
spirometer 

Zjednodušený spirometer pre jednoduchú spirometriu. 
Môže byť použitý ako samostatný prenosný spirometer 
alebo ho možno pripojiť k PC pomocou USB. 
Jednorazové náustky na spirometer, minimálne 30 ks. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

5 Fonendoskop 

Fonendoskop obojstranný je jeden z prístrojov pre 
posluchové vyšetrenie organizmu priamou metódou. 
Taktiež sa používa pri meraní krvného tlaku ako 
posluchová pomôcka. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

6 
Sada lúp pre 
pozorovanie 
prírody 

Sada lúp na pozorovanie prírody pre skupinu 4 žiakov. 
Jedna sada obsahuje 4 ks lúp, s dvojnásobným 
zväčšením, možnosťou pripojenia nádobky s otvormi na 
vetranie, s priemerom 50 mm. na pozorovanie drobného 
hmyzu, rastlín a hornín.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

7 
Stredná ľudská 
kostra 

Model ľudskej kostry - stredná veľkosť, so znázornením 
200 kostí, ruky a nohy sú pohyblivé. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

8 
Veľká ľudská 
kostra 

Model ľudskej kostry - veľká 176 cm, pohyblivé končatiny, 
pohyblivá lebka a chrbtica. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

9 Malý ľudský trup Model ľudského trupu 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

10 Oblička 

Model ukazuje obličku s nadobličkou, obličkové a 
nadobličkové cievy a hornú časť močovodu. Prednú 
polovicu možno vybrať a pozrieť sa na cortex medulla, 
cievy a obličkovú panvičku. Na odnímateľnom stojane. 
Rozmery: 20x12x12 cm 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

11 
Séria priebehu 
tehotenstva 

Modely ukazujú vývoj maternice a ľudského plodu počas 
tehotenstva 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 



 

 
 

12 Model meiózy 
Model ukazuje 10 štádií meiózy na príklade typickej bunky 
cicavca v cca 10 000 násobnom zväčšení. Názorná 
pomôcka pre pochopenie redukčného delenia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

13 Model mitózy 
Model ukazuje 9 štádií mitózy na príklade typickej bunky 
cicavca v cca 10 000 násobnom zväčšení. Názorná 
pomôcka pre pochopenie bunkového delenia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

14 
Usadeniny 
dechtu za jeden 
rok - model 

Zapečatená nádoba určená pre názornú ukážku, 
predstavuje množstvo karcinogénnej tekutiny, ktorú 
absorbuje fajčiar do pľúc v priebehu jedného roka.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

15 Model pľúc Model pľúc. Rozmery: 36 x 20 x 9 cm, 7 častí 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

16 
Krvný obeh-
funkčný model 

Demonštruje krvný obeh v Ľudskom tele. Znázornené sú 
srdce, dva pľúcne laloky, tepna a dutá žila a tiež systém 
kapilár v tele. Pomocou dvoch striedavo aktivovaných 
čerpacích balónikov preteká zafarbená kvapalina artériami 
a žilami. Ukazuje priechod malým a veľkým krvným 
obehom. Žiak pozoruje u elasticky pracujúcich predsiení a 
chlopní ich funkciu.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

17 
Okuliare alkohol 
za volantom 

Okuliare, ktorými sa dá ľahko simulovať stav opitosti. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

18 
Zaliata kostra 
hada 

Kostra nejedovatého hada, zaliata v živici. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

19 Kostra vtáka Rozmery s podstavcom: 150 mm x 170 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

20 
Zaliaty preparát 
mozgov 

Porovnanie mozgových štruktúr rôznych organizmov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

21 
Zaliaty preparát 
srdcia 

Porovnanie srdečných štruktúr rôznych organizmov.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

22 Fotosyntéza 

Pomocou prístrojovej súpravy je možné pozorovať proces 
fotosyntézy a stanoviť závislosti na intenzite svetla, 
vlnovej dĺžke svetla, obsahu CO2 a iných parametroch. 
Súprava obsahuje: Kadička, 1 l, nálevka, univerzálny 
držiak, 4 záchytné nádoby, 2 gumové zátky, 4 farebné 
filtre, 4 šedé filtre, návod na CDR.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

23 
Osvetľovacie 
zariadenie pre 
fotosyntézu 

Osvetľovacie zariadenie slúžiace ako svetelný zdroj a 
súčasne ako stojan pre prevedenie pokusov ohľadne 
fotosyntézy pomocou prístrojovej súpravy pre fotosyntézu. 
Rozsah dodávky: 
Laboratórna lampa s napájacím zdrojom, trojnožka, 
doštička z plexiskla 150 x 150 x 3 mm, dvojité hrdlo. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 



 

 
 

24 
Mendelova 
genetika - 
dedičnosť 

Praktické cvičenia k Mendelovým zákonom a 
dominantným/rezistívnym dedičným procesom - hra.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

25 
Geologická sada 
hornín a 
minerálov 

Zbierka zložená z troch sád hornín a minerálov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

26 
Malá Mohsova 
stupnica tvrdosti 

Zbierka minerálov podľa tvrdosti 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

27 
ŽES súprava - 
vietor a počasie 

Súprava umožňuje pracovať až šiestim skupinám žiakov a 
obsahuje pomôcky na vytvorenie mobilnej meteorologickej 
stanice. Žiaci sa naučia čítať a používať rôzne 
meteorologické symboly používané na oficiálnych mapách 
počasia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

28 Sada preparátov 
Sada obsahuje minimálne 100 ks hotových stálych 
preparátov v drevenej krabičke. Tenké rezy rôznych 
vzoriek. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

29 
Normálna 
histológia človeka 

Veľká špeciálna sada, 100 preparátov ľudských tkanív, 
tekutín, orgánov a pod. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

30 Preparáty - hmyz 
Sada preparátov obsahuje 25 rôznych preparátov a 
dodáva sa s podrobným sprievodným textom. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

31 
Digestor 
(vzduchotechnika
) 

Odsávacie zariadenie pre pokusy, s priehľadnou prednou 
a zadnou stenou, posuvné sklo z jednej strany, osvetlenie, 
pripojiteľné k 230V oceľová konštrukcia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

32 
Digitálna váha 
pre učiteľa 
(presnosť 0,01 g) 

Presné digitálne váhy s kapacitou váženia 2000g, 
stupnica 0,01g, rozmer váž. plochy 130x180 mm, 
hmotnosť je možné merať v gramoch, unciach, karátoch, 
librách, funkcia počítania kusov, kalibračné funkcie 1kg 
závažím (súčasťou bal.), napájanie pomocou adaptéra AC 
110-220V, alebo na batérie, ktoré sú súčasťou balenia. 
Váhy sú dodané spolu so sadou závaží 500mg v zložení 
(1x závažie 200g, 2x závažie 100g, 1x závažie 50g, 2x 
závažie 20g, 1x závažie 10g, 1x kliešte) 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

33 
Digitálna váha - 
žiak (presnosť 
0,1 g) 

Sada 2ks digitálnych váh pre skupinu 4 žiakov. Váhy sú 
váživosťou 2000g a presnosťou 0,1g majú jednoduchú 
obsluhu so štyrmi tlačidlami, rýchlu samokalibráciu po 
zapnutí, funkciu Tara a tiež funkciu privažovania, funkciu 
počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, 
grain, karát, dobre čitateľný display s modrým 
podsvietením, napájanie batériami (2x AAA batérie v 
balení) resp. pomocou sieťového adaptéra (je v dodávke); 
automatické vypnutie pre predĺženie životnosti batérií. 
Obsahuje dva ochranné kryty, súčasne použiteľné ako 
misky na váženie. Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 
94 mm. Miska váhy, malá: 100 x 105 x 8 mm; Miska váhy, 
veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrysové rozmery: 125 x 105 
x 17 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 



 

 
 

34 
Prístroj na 
určenie pH s 
príslušenstvom 

Laboratórny pH tester s veľkým digitálnym displejom a so 
zabudovanou elektródou, rozsah merania: 0 až 14 pH, 
rozlíšenie: 0,01 pH, presnosť: ±0,2 pH, kalibrácia: 2-
bodová, automatické rozpoznanie pufrov (4 a 7 / 7 a 10), 
náhradná elektróda, cca. 1000 hod. kontinuálneho 
merania. Súčasťou balenia sú: 2 sáčky po 20 mL pufru pH 
4, 2 sáčky po 20 mL pufru pH 7, 2 sáčky po 20 mL 
čistiaceho roztoku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

35 
Digitálny 
teplomer 

Bezkontaktný teplomer s výsledkom merania do 1 
sekundy s presnosťou 0,2 °C  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

36 

Sada 
laboratórnych 
stojanov s 
príslušenstvom 

Sada 2ks laboratórnych stojanov s príslušenstvom. Každý 
laboratórny stojan obsahuje: dosku s tyčou750mm, 1ks 
kruh na varenie pr. 130mm, 1ks kruh na varenie pr. 
100mm, 1ks kruh na varenie pr. 70mm, 1ks držiak na 
chladič veľký, 2ks držiak bez svorky, 6ks krížová svorka a 
sieť nad kahan s keramickým stredom. Sada max. pre 4 
žiakov. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

37 
Sada chemických 
kahanov s 
príslušenstvom 

Sada 2 ks sklenených liehových kahanov s 
príslušenstvom pre skupinu 4 žiakov. Sada obsahuje: 2 ks 
liehový kahan s kapacitou 250ml, hrúbkou skla 1,8 mm,2 
ks laboratórna trojnožka so sieťkou nad kahan, 2ks 
balenie 250 ml liehu na horenie.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

38 

Sada 
laboratórneho 
skla a 
laboratórnych 
pomôcok pre 
skupinu žiakov 

Sada pre skupinu 4 žiakov pre prácu v biochemickej 
učebni. Sada obsahuje : 4x kadička vysoká s výlevkou 
400ml, 2x kadička nízka s výlevkou 150ml, 2x kadička 
vysoká s výlevkou 250ml, 4x banka kužeľová úzkohrdlá 
250 ml, 4x banka s plochým dnom titračná 250 ml, 4x 
skúmavka s guľatým dnom priem. 12 mm s vyhrnutým 
okrajom, 4x skúmavka s guľatým dnom priem. 14 mm s 
vyhrnutým okrajom,2x pipeta delená 10 ml, 4x miska 
Petriho sklenená 90 mm, 4x valec odmerný vysoký 250 
ml, 2x lievik, 2 ks byreta objem 25 ml, 4x sklená tyčinka, 
2x stojan na 10 skúmaviek, 6x rôzne držiaky, 16x kadička 
vysoká s výlevkou 400ml, 16x kadička nízka s výlevkou 
150ml, 16x kadička vysoká s výlevkou 250ml, 16x banka 
kužeľová úzkohrdlá 250 ml, 16x skúmavka s guľatým 
dnom priem. 12 mm s vyhrnutým okrajom, 16x skúmavka 
s guľatým dnom priem. 14 mm s vyhrnutým okrajom, 16x 
pipeta delená 10 ml, 16x miska Petriho sklenená 9 0 mm, 
16x valec odmerný vysoký 250 ml, 16x lievik, 16x sklená 
tyčinka, 16x stojan na 10 skúmaviek, 16x tri rôzne držiaky.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

39 
Súbor filtračného 
materiálu 

Skupinová sada filtračných materiálov je zložená z 13 
súprav. Každá súprava obsahuje materiál: kvalitatívny 
filtračný papier z bielenej buničiny plošnej hmotnosti 
80g/m4 - archy rozmeru 500 x 500 mm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

40 
Súbor kefiek na 
čistenie pomôcok 

Skupinová sada kefiek na čistenie chemického sklad je 
zložená z 13 súprav. Každá súprava obsahuje: 1x kefka 
na kadičky, 1x kefka na banky, 1x kefka na pipety, 1x 
kefka na skúmavky.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

41 
Sada 3D modelov 
s príslušenstvom 

Sada obsahuje minimálne 1 x interaktívny model atómu, 1 
x anorganická chémia, 1 x organická chémia. Každý 
modelov je z kvalitného odolného plastu, vhodné do 
školského prostredia. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

42 
Ekologická sada 
s príslušenstvom 

Ekologická sada obsahuje materiál na rozbor vody a pôdy 
a na meranie najdôležitejších látok, ktoré ovplyvňujú naše 
životné prostredie. Obal kufríka je pevný a vodotesný. 
Súčasťou dodávky je videomanuál pre prácu s 
ekologickým kufríkom.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 



 

 
 

43 
Sada senzorov 
pre biochémiu - 
učiteľ 

Sada senzorov je kompatibilná s interfejsom a softvérom k 
interfejsu, obsahuje min. 6 senzorov pre biochémiu a 
prepojovacie kábliky. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

44 
Destilačný set s 
príslušenstvom 

Vhodný pre všetky obvyklé predvádzané pokusy  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

45 
Prenosné 
chemické 
laboratórium 

Praktické prenosné laboratórium na výučbu chémie na 
min. 40 pokusov v plastovom boxe. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

46 
Žiacky kufrík 
chémia - 
destilácia 

Základná súprava na zostavenie jednoduchej aparatúry 
na oddeľovanie látok od kvapalných zmesí na základe 
rozdielnych teplôt varu. V praktickom plastovom kufríku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

47 

Súbor 
spotrebného 
materiáu a 
vybavenia - žiaci 
- chémia/biológia 

Spotrebný materiál pre skupinu 4 žiakov k pomôckam pre 
učebňu biochémie (filtračný papier, skúmavky s guľatým 
dnom, náhradné činidlá, jódo-škrobový papier reagenčný, 
náhradné knôty do liehového kahana, hadica pryžová 
8/12 mm, skalpel, nožnice, atď). 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

8 

48 
Stojan na sušenie 
chemického skla 

Stojan na sušenie laboratórneho skla a pomôcok má 
kapacitu 55 miest a pozostáva z 2 častí - stojan a miska 
na zachytávanie vody, rozmery stojana (VxDxŠ) 
64x36x14 cm. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

2 

49 
Sada tácok s 
príslušenstvom 

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku žiakov obsahuje 4 
ks tácok pre skupinu 4 žiakov v zložení 2 ks s rozmerom 
300x400x40 mm a 2 ks s rozmerom 250x250x40mm, s 
teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou 
pre materiály PS.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

10 

50 
Sada ochranných 
prostriedkov pre 
skupinu žiakov 

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre 
prácu v biochemickej učebni. Sada obsahuje: 4 ks 
ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo 
vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4ks 
ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku 
E166, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi 
vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť M, 
4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického 
prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374, 4ks 
chňapka do silikónová vhodná do chemického prostredia.  

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

4 

51 
Súbor obrazov na 
biológiu 

Súbor obsahuje min. 4 ks laminovaných obrazov na 
biológiu v SVK jazyku, so závesnými lištami a háčikmi na 
zavesenie. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

52 
Súbor 
nástenných tabúľ 
na chémiu. 

Súbor obsahuje min. 4 ks závesných tabúľ na chémiu v 
SVK jazyku. 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí 

1 

 
 
 

 

 

 


